
Beretning og referat fra generalforsamling i Lemvig Golfklub den 3. februar 2022 kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

3. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 

4. Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag) 

5. Forslag fra medlemmerne 

a – Et medlem, Jesper Andersen har rettidigt foreslået en ændring af vedtægternes §.7,2. afsnit, 1. 

pkt., med følgende ordlyd: 

”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær Generalforsamling være 

indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 1. december” 

der foreslås ændret til: 

”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær Generalforsamling 

være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 31. december)” 

Om forslagets behandling se nedenfor. 

b – Et medlem, Anders Hansen Skinhøj, har rettet følgende henvendelse til bestyrelsen: 

”På generalforsamlingen vil jeg gerne fremføre og diskutere hvorvidt det er muligt at spille til greens 

på 18 hullers banen hele året. Der er masser af golfklubber i vores område som kan spille til greens 

året rundt. Når der er frost spilles der selvfølgelig ikke og mener når der er frost skulle der være for-

bud mod at spille overalt. Jeg mener denne tidlige lukning af banen og relativt sene åbning er forkert. 

Det er rigtig dårlige forudsætninger for eliteafdelingen hvilket også er tydligt når sæsonen starter og 

medlemmer som gerne vil spille året rundt tvinges til at køre til baner som tillader spil til greens. Det 

er også et meget dyrt kontingent hvis man kigger på antal mulige spilledage sammenlignet med 

klubber som F.eks holstebro, Sydthy Nordvestjysk m.fl. Jeg ser ingen saglig grund til at lukke banen 

det har jeg flere gange efterspurgt men uden held, jeg kan kigge på vores par 3 bane den er åben hele 

året og greens dernede er fuldt ud lige så gode som på 18 hullers banen.” 



Iflg. vedtægternes §. 12 er det bestyrelsen, der i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelsens 

indhold fastlægger de 

bestemmelser, der er nødvendige for spillets afvikling og ordenes opretholdelse, hvorfor Anders 

Hansen Skinhøjs henvendelse 

vil blive taget op og drøftet med medlemmerne under pkt. 9 – evt 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Georg Breddam, Carsten Stigaard, Peder Andreasen og Martin Nygaard.  Alle modtager 

genvalg. 

8. Valg af revisor jfr. § 11. 

9. Eventuelt, herunder drøftelse af henvendelsen fra Anders Hansen Skinhøj om vintergreens, 

refereret ovenfor under pkt. 6b. 

  

Ad dagsordenens pkt. 6a – vedtægtsændring:  

Dette forslag behandles efter vedtægternes §. 13 og kan kun vedtages endeligt, hvis 2/3 af alle 

stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og og hvis 2/3 af de re-

præsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, 

men forslaget dog vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal 

bestyrelsen skriftligt med mindst otte dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal 

afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. På denne nye generalforsamling kan 

vedtægtsændrings-forslaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uan-

set disses antal. 

Lemvig, den 19. januar 2022 

 Bestyrelsen 
 

Dagsorden punkt 1 – Valg af dirigent: 

Klubbens formand Ulla Thygesen bød velkommen til de 74 fremmødte medlemmer. Hun gik herefter over 

til det første punkt på dagsordenen – valg af dirigent – og foreslog på bestyrelsens vegne Christian Nielsen. 

Der fremkom ikke andre forslag, og hermed var Christian Nielsen Valgt.  



Christian Nielsen takkede for valget og indledte med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen 

er sket i overensstemmelse med vedtægterne, ligesom regnskabet ligeledes har været fremlagt til eftersyn 

som foreskrevet i vedtægterne og i øvrigt offentliggjort på hjemmesiden, kunne dirigenten uden indsigelse 

fra de fremmødte erklære, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes.  

Herefter læste Christian Nielsen dagsordenen op, og gav ordet til Ulla Thygesen for  

dagsordenens punkt 2 – Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  
Beretning 

Da dette er min første årsberetning som formand er det med lidt nervøsitet, håber i bærer over med mig, jeg 

gør mit bedste.   

Det er en fornøjelse, at vi i år kan afholde vores generalforsamling helt som varslet. Da vi skulle planlægge 

generalforsamlingen, var det med en vis usikkerhed om, om det ville være muligt. Vi havde is i maven og ind-

kaldte helt efter bestemmelserne i vores vedtægter.  

Indtil onsdag i sidste uge var der stadig en vis usikkerhed, men efter pressemødet om ophævelse af alle re-

striktionerne fra den 1. februar 2022 ser det hele lidt lysere ud.  

Opstart af sæson 2021 var præget af forskellige typer af restriktioner og gjorde, at aktiviteter i klubben var 

meget begrænsede i foråret, klubben valgte at bakke 100% op om de retningslinjer som Dansk Golfunion an-

befalede. Heldigvis havde vi god lejlighed til at kunne dyrke vores sport, men de sociale aktiviteter i form af 

en øl eller vand eller et stykke mad eller en turnering måtte vi se langt efter indtil slutningen af maj måned. 

Vi skulle faktisk helt frem til slutningen af maj måned, før vi havde en nogenlunde ”almindelig” dagligdag i 

golfklubben. Dog fik vi afholdt vores åbningsmatch den 24. april efter de dagældende restriktioner, hvor vi 

kunne samles udenfor i mindre grupper, og 24. maj kunne der så afholdes generalforsamling. Det var en tur-

bulent opstart på sæson 2021, bestyrelsesmøder blev afholdt enten på Teams eller to og to sammen, tillige 

med, at vi vidste, at der ville komme en stor udskiftning i bestyrelsen. Det hele faldt på plads og den nye be-

styrelses har fået en rigtig god start. 

Efter maj åbnede Danmark mere og mere op, hvilket også have en afsmittende effekt på klubben – flere akti-

viteter, turneringer og igen en masse dejligt liv i klubben.     

Og så ikke et ord mere om Corona i hvert fald ikke ret meget.  

Økonomien 

Det er med stor stolthed, at vi igen i 2021 kommer ud med et flot overskud på trods af flere investeringer, 

blandt andet en robotklipper, som skal holde græsset nyklippet omkring putting og indspils greenen ved 

klubhuset. Samt automatisk vandingsanlæg til teestederne. Disse investeringer gør, at vi på sigt kan spare 

arbejdstimer, som så kan anvendes andre steder på banen. Der er også efter et stort ønske fra mange med-

lemmer kommet nye måtter og fliser på træningsområdet. Den stærke økonomi bevirker også, at bestyrel-

sen igen finder det forsvarligt at indstille uændret kontingent til generalforsamlingen. Det pæne overskud 

skyldes også til dels den store momskompensation vi fik udbetalt i 2021. Stor tak til alle som bidrog med en 

indbetaling i 2020.  

Yderligere en investering er vores nye Golfbox. Det er et krav, at vi fremadrettet kan modtage kontaktløs be-

taling og dette var ikke en mulighed i vores nuværende Golfbox. I vores nye Golfbox er der indbygget flere 



muligheder, det vil fremover være muligt blandt andet at reservere en buggy og trække nøglen der. Egne 

spiller skal fortsat anvende samme skærm, som de altid har gjort.  

Banen 

Igen i 2021 har vores banepersonale og frivillige med chefgreenkeeper Bo Mose i spidsen ydet en rigtig god 

indsats på banen, banen stod flot og skarp med rigtig fine greens. Fra ”Golfspilleren i Centrum” får vi rigtig 

god feedback på banen, dog er der visse bemærkninger omkring roughen. I 2020 fik vi udarbejdet en bane-

rapport med input fra en konsulent fra Dansk Golfunion. Baneudvalget har meget systematisk gennemgået 

rapporten, og flere tiltag er igangsat, og noget er gennemført. Vi har rigtig mange bunkers på vores bane ca. 

57, og set i lyset af de ressourcer vi har til rådighed for bane pleje, er det mange og nogle er sjældent i spil 

eller ligger noget uhensigtsmæssig.  

På 10 hul er der lavet en lille kant på fairwaybunkeren, så bunkeren kan ses fra teestedet. På hul 15 er fair-

waybunkeren fjernet, og det gør landingsområdet lidt større. Samtidig flyttes fairway længere mod venstre, 

så den lille sø kommer en smule mere i spil.  Så forsvinder der en bunker, eller kommer der en ny, er det helt 

efter planen, og vi forsøger at lave så få gener for spillet som muligt. 

I klubbens budget for 2022 er der afsat et beløb på 125.000 kr. til diverse forbedringer på banen og det er 

baneudvalgets indstilling, at de ændringer de anbefaler, bør kunne holdes i banens budget. 

Der er et ønske om en mindre tilbygning til Maskinhuset, En mindre tilbygning, hvor der p.t. er ”oplagsplads”, 
kunne være en oplagt mulighed. Dette er noget vil vi se på i 2022, der er dog ikke i budgettet for 2022 bud-
getteret med en tilbygning.  
 
Sportsdelen i klubben 
Der blev i 2021 ikke afholdt mange matcher, dette skyldtes til dels Corona og manglende tilslutning til en-
kelte matcher, men både vores åbningsmatch og afslutningsmatch blev gennemført med god tilslutning.  
 
Tantematchen blev som tidligere år, årets tilløbsstykke. Matchen blev afviklet i det fineste sommervejr med 
max. antal deltager og som tidligere var der venteliste, så husk vil du med – så meld dig til i tide. Den 24 hul-
lers Tante match spilles i 2022 lørdag den 30. juli. Dejligt at de fortsat vil sponsorere en sådan match. 
 
Som noget nyt i 2021 blev der afholdt 9 hullers matcher med Ecco som sponsor. Matchene blev afholdt som 
Ecco Days hyggegolf, der var rigtig god tilslutning.  
 
Klubmesterskabet i hulspil blev vundet af Rasmus Nielsen med Michael Tarquini som runner up.  
 
I 2021 havde klubben 4 hold med i Danmarksturneringen. Bedst gik det for vores 5. div. Hold, som blev nr. to 
i deres pulje.   
 
Klubben har igen i 2021 været repræsenteret i regionsgolf under Dansk Golfunion. I regionsgolf, som er Dan-
marks største golfturnering, havde klubben 8 hold med, og trods ihærdig indsats var der kun et enkelt hold, 
som gik videre til de regionale kampe. Skulle man have lyst til at stifte bekendtskab med regionsgolf, er man 
meget velkommen til at kontakte Christian Kaalund, som er tovholder. Også i 2022 har vi tilmeldt 8 hold.  
 
Ungdomsafdelingen og Havmågerne 
Vi har haft endnu en rigtig god sæson i ungdomsafdelingen med mange børn og unge, som spiller golf. Det er 
dejligt at opleve, det liv det giver i golfklubben. Det giver også flere voksne medlemmer, så det en meget po-
sitiv tendens.  



 
Ungdomsafdelingen har i 2021 fået deres egen sponsor i Fnugfri, som har gjort det muligt, at alle har fået 
klubtrøjer. De trøjer skaber stor glæde hos alle, og giver et sammenhold og en ekstra følelse af, at vi hører 
sammen i golfklubben.  
 
Der trænes flittigt, og derfor bliver de unge menneskers handicap også bedre og bedre, og vi klarer os flot, 
når vi er ude og spille mod de andre klubber. Målet med ungdomsafdelingen er at give gode oplevelser, som 
skaber glæde, og skaber nogle solide golfspillere.  
 
Årets junior blev Magnus Olesen og årets kammerat blev Jonas Riis. 
 
Golfring Vest 
Golfring Vest var igen en succes, 195 medlemmer fra Lemvig Golfklub var tilmeldt. Vi havde 636 besøgende 
på vores bane fra Golfring Vest. Husk det koster fortsat kun koster 600 kr. for at spille alle de gange man vil 
på de 5 andre baner.  
 
Uge 28 
Uge 28, hvor vi igen havde spil billig uge, blev en succes. Dette på trods af, at vejret bestemt ikke viste sig fra 
sin bedste side denne uge, men alle kom med godt humør. Vi havde rigtig mange greenfee gæster ude fra, 
som alle gav udtryk for, at de følte sig meget velkomne i klubben. Vores indtjening i denne uge kom op på ca. 
66.000 kr.  
 
Vi vil også i 2022 have spil billig uge i uge 28 – vi arbejder i bestyrelsen på noget nytænkning og fornyelser for 
ugen.  
 
Vi lukker ikke banen for egne medlemmer i uge 28, men opfordrer til at tage ydertimerne. Vi håber selvfølge-
lig også, at klubber i klubben, som tidligere vælger at besøge andre klubber i denne uge.  
 
Begynderudvalget 
Begynderudvalget gør en fantastisk indsats for nye medlemmer – indførelsen af weekendkurser har virkelig 
været en succes, og vil også være en mulighed i 2022. Begynderudvalget indførte også i 2021 en ordning, 
hvor nye medlemmer hver uge havde mulighed for at spille en runde med en øvet golfspiller, dette var en 
succes, og vil fortsætte også i 2022. Dette tilbud bidrager også til fastholdelse af medlemmer. Vi må jo er-
kende, at golfspillet ikke kan læres på blot en weekend, så derfor skal der fra begynderudvalgets side også 
lægges rigtig mange kræfter og timer i fastholdelse af nye medlemmer. 
 
62 har taget goldkørekort i 2021 henholdsvis på weekendkurser eller på individuelle hold. Også her spillede 
Corona ind, og weekendkurserne blev afviklet helt efter de daværende Corona regler. En stor del af de nye 
har meldt sig ind i klubben.  
 
I 2021 kørte vi som noget nyt et tilbud om at komme ud og prøve golfspillet. Vi havde allieres os med et 
firma der hedder Funnel First som via Facebook skaffer os emner, som vi så efterfølgende kontakter telefo-
nisk. Der var stor interesse og vi fik 65 leads, som vi kontaktede og der var 57 som tilmeldte sig. Vi kørte det 
over 5 gange. Tilbuddet gik ud på en 3 timers chance i klubben, start med velkommen, lidt orientering og un-
dervisning ved Peder og spil på par 3 banen med efterfølgende fælles snak, hygge og frokost i klubhuset. Alle 
betalt 299 kr. for de 3 timer. Desværre var det dog ikke alle 57, der tilmeldte sig til et golfkørekort, men 
nogle gjorde. Flere gav også udtryk for, at de forventede at komme igen om et par år. Jeg er helt overbevist 
om, at der blev sået mange frø til vores dejlige sport, og flere af dem nok skal komme på et tidspunkt.  
 
Klub 37 



Klub 37 kom godt fra start dog med et lidt mindre fremmøde end tidligere år. Planen er i 2022 at køre klub 
37 mere sammen med begynderspil.  
 
Sponsor 
Klubben har igen i 2021 fået stor opbakning fra vores sponsorer. Det er der naturligvis megen taknemlighed 
for, og en stor tak for støtten skal lyde til alle sponsorer, både store og små. Indtægterne herfra er meget 
vigtige for klubben Også en stor tak til sponsorudvalget.  
 
I sponsorudvalget er der flere, der har været med i mange år, og gerne vil trække sig eller i hvert fald trappe 
ned. Vi har derfor brug for nye kræfter til sponsorudvalget, så er der medlemmer, der vil give en hånd med, 
hører vi meget gerne fra jer. Kontakt en fra bestyrelsen eller kontoret.  
 
Bagrum 
Som tidligere år havde vi også i 2021 lang venteliste på bagskabe både med og uden el. Igen var der frivillige 
der trådte til, og der blev bygget 24 nye skabe. Dette har hjulpet på ventelisten, men der er fortsat venteliste 
til el-skabe. Det undersøges for tiden at få lagt el ind i flere af vores bagskabe.  
 
Der er også venteliste på pladser til buggy’ er, men der er indtil videre ikke planer om etablering af yderligere 
pladser.  
 
Der arbejdes også på, at vi evt. skal have opsat et antal lade standere.  
 
Tee Box 
I 2020 indgik vi en aftale med firmaet Tee Box om opsætning af en spændende golfsimulator. Vi var optimi-
stiske og håbede, at golfsimulatoren ville være opsat således, den kunne tages i brug i 2021. Sådan gik det 
desværre ikke, nu håber vi så det bliver i 2022. Alle tilladelser med videre er på plads, så leveringen afventer 
alene Tee Box.  
 
Træner 
Trænerkontrakten med Peder Pro som udløb i 2021, har vi forlænget og glæder os til det fortsatte gode sam-
arbejde med Peder.  
 
Peder vil i 2022 forsøge altid at have shoppen åben, når der er arrangementer, turneringer med videre i 
klubben.  
 
Cafeen 
Som alle nok er bekendt med, stopper Gerda ved udgangen af februar i år.  
 
Stor tak til Gerda for hendes tid som forpagter. Rigtig god vind fremover med din nye tilværelse som efter-
lønner. Vi håber selvfølgelig, at vi i fremtiden ser dig på golfbanen, nu må der blive tid til golfspillet.  
 
Vi har efter et stillingsopslag og flere henvendelser fået ansat en ny forpagter, der starter her den 1. marts. 
Forpagteren hedder Thomas, er 41 år og kommer fra en stilling som kok i restauranten i Ikast Golfklub. Tho-
mas forventer at bosætte sig i Lemvig. Et samarbejde vi ser meget frem til. Thomas har rigtig mange ideer og 
planer for caféen. Han skal faktisk allerede have sin første fest den 5. marts 2022. Håber vi alle vil tage rigtig 
godt imod Thomas.  
 
Medlemsudviklingen 
Strategien har i flere år været, at vi som klub ville yde en ekstra indsats for at fastholde vores medlemmer og 
få nye medlemmer ind.  



 
Denne strategi må siges at have båret frugt. 
 
I 2021 har vi fået 161 nye medlemmer – 114 mænd og 47 kvinder. Pr. 31.12.21 havde vi 36 udmeldte.  
 
På banen er der i 2021 i alt spillet 22.564 golfrunder. De runder der spilles uden tidsbestilling eller bekræf-
telse indgår selvfølgelig ikke i denne opgørelse. Udnyttelsen af banen i tidsrummet mellem kl. 8 – 17 er 42%, 
så muligheden for at komme ud at spille har været der.  
 
62% af vores medlemmer har været medlemmer i mere end 10 år og 82% af vores medlemmer spiller 
mindst 1 gang om ugen eller mere.  
 
Kontoret 
I myldretiden kan kontoret ofte opleves som ”Fredericia Banegård”. Masser af liv, medlemmer, gæster, an-

satte og frivillige som næsten alle står på nakken af hinanden. Dette til trods får alle en rigtig god behandling, 

hvilket også giver sig til udtryk i de evalueringer som vi modtager fra Golfspilleren i Centrum. Alle bliver be-

tjent med et smil og en kvik bemærkning, stor tak for det. For at give Anne Grethe lidt arbejdsro har vi i 2021 

forkortet telefontiden en del, og dette har givet lidt luft til de øvrige opgaver. 

Jeg nærmer mig min afslutning. I år er der 4 på valg i bestyrelsen. Det er Peder, Carsten, Georg og underteg-

nede. Alle har sagt ja til genvalg.  

Sæson 2022 

Vi ønsker at skabe endnu flere fælles aktiviteter og endnu mere liv og glade dage i golfklubben. Vi ønsker 

kort sagt at skabe endnu mere fællesskab i Lemvig Golfklub. Men vi er mange forskellige medlemmer, som 

alle sammen har forskellige ønsker og behov. Nogen vil egentlig bare gerne ud at spille i den samme 4 bold, 

mens andre har lyst til at spille med andre og deltage i turneringer og andre sociale arrangementer. Det er 

vigtigt, at der er plads til alle i Lemvig Golfklub. 

Vi skal nemlig skabe en klub for alle, hvor der både er ledige starttider og sociale tilbud. I den nye sæson 

kommer vi til at lave nye ting i golfklubben, hvor fællesskab og klubliv bliver overskriften. Måske kommer der 

til at være turneringer kun for kvinder, måske genopliver vi fødselsdagsmatchen, og hvorfor ikke gøre klub-

mesterskabet til en traditionsrig weekend, som ingen vil gå glip af og alle kan være med i. 

Vi har masser af ideer og masser af håb om, at vi har medlemmerne, som er klar til at komme med på en 

rejse til at blive byens bedste klub. Vi elsker alle sammen golfspillet, og Lemvig Golfklub er et forrygende sted 

at mødes og skabe et liv ud over det sædvanlige.  

Vi har store forventninger til vores nye café, og vi kan slet ikke vente til vi sidder på terrassen til sommer med 

en kold fadøl og noget lækkert mad. Til sommer kan vi se ud over hul 18, fordi hækken gøres lidt mindre. Vi 

glæder os til alle de gode golfslag, som vi skal slå, og alle de bolde der skal rulle i hul. Vi glæder os til at skabe 

mange sjove oplevelser i Lemvig Golfklub, hvor alle skal kunne være med til det meste. 

Hermed er der lagt op til, at jeres forventninger gerne må stige i den kommende sæson. Specielt hvis du hø-

rer til gruppen, som gerne vil have endnu flere skønne oplevelser i Lemvig Golfklub. Vi håber på, at I har lyst 

til at være med til, at vi sammen gør Lemvig Golfklub til et endnu skønnere sted.  

Afslutning og tak 



Tak til alle udvalgsmedlemmer, frivillige hjælpere, de ansvarlige for klubber i klubben, medarbejderne i Lem-

vig Golfklub, Gerda i cafeen og Golfshoppen.  

Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af sæsonen 

– vi er ikke altid enige, men vi står sammen, og ender altid med enige brugbare beslutninger. 

Tak for ordet.   

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til formandens beretning.  

Ivan Sahl sagde tak for en god beretning, og spurgte ind til om vi var interesseret i at få flere klubber med i 
Golfring Vest? Ulla svarede, at vi altid er åben for nye henvendelser, men er ikke bekendt med nye klubsam-
arbejder ifm. Golfring Vest. Ulla fortæller, at vi har fået en forespørgsel fra Herning Golfklub, da deres frit-
spils aftale med Tange Sø er opsagt.  Men vi har takket nej, fordi Herning har 1.400 medlemmer og bestyrel-
sen vurderer, at det ville lægget et for stort pres på vores bane. Herman Balle supplerer og fortæller, at 
mange medlemmer fra Herning har sommerhus i området og det giver os langdistance medlemmer. Ivan for-
tæller, at Nordvestjysk er med i golfring Limfjorden, som giver dem spil på 16 baner.  
 
Birthe Gøtche spurgte ind til, hvad den nævnte Teebox, som blev nævnte i beretningen, var. Ulla oplyste, at 
Teebox, er et sort skur, som bliver sat op over mod hul 10. Det er en golfsimulator, hvor man kan spille golf 
indendørs via en klippekort ordning. Det er et firma, der sætter den op og driver den, og klubben har ikke 
nogen økonomisk binding deri. Men det giver os nogle fantastiske muligheder for at spille golf hele året.  
 

Dagsorden punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Peder Andreasen gennemgik det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 192.938, og en egenkapi-

tal på 10.457.655 kr.  Peter Andreasen bemærkede, at der er foretaget en del investeringer, blandt andet har 

investeret i vandingsanlæg således, at vi i 2022 kan vande vores teesteder på hele banen. Derudover har vi 

købt 12.000 bolde til træningsbanen, da de var meget billige nu og med kort leveringstid. Men trods disse 

omkostninger, fandt Peder Andreasen regnskabet tilfredsstillende.  

 Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke, og regnskabet blev herefter god-

kendt uden afstemning.  

Dagsorden punkt 4 – Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud: 

Peder Andreasen forelagde budget for 2022, der viste et overskud på kr. 42.000. Peder Andreasen fremlagde 

bestyrelsens forslag til uændret kontingent og at indskuddet blev fastsat til kr. 0,-. 

Der var ikke spørgsmål til hverken budgettet eller kontingent/indskud og dirigenten spurgte herefter om der 

ønskedes afstemning om punktet. Det var der ingen der ønskede, og bestyrelsen forslag til kontingent og 

indskud (se nedenfor) blev således vedtaget uden afstemning.  

 

 

 

 

 



Kontingent og indskud 2022 

 

 

Dagsorden punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen: 

Der var ingen forslag. 

Dagsorden punkt 6 – Forslag fra medlemmerne: 

Dirigenten oplæste det fremkomne forslag og kunne konstatere, at det var indgivet skriftlig til bestyrelsen 

rettidigt.  

Et medlem, Jesper Andersen har rettidigt foreslået en ændring af vedtægternes §.7,2. afsnit, 1. pkt., med føl-

gende ordlyd: 

der foreslås ændret til: 

”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær Generalforsamling 

være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 31. december)” 

Dirigenten gav ordet til Jesper Andersen, der redegjorde for forslaget.  

Dirigenten spurgte om der spørgsmål eller indvindinger mod forslaget.  

Alle tilstedeværende medlemmer stemte for forslaget, så der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 

da vedtægtsændringer kræver det. 

 

Et medlem, Anders Hansen Skinhøj, har rettet følgende henvendelse til bestyrelsen: 

”På generalforsamlingen vil jeg gerne fremføre og diskutere hvorvidt det er muligt at spille til greens på 18 

hullers banen hele året. Der er masser af golfklubber i vores område som kan spille til greens året rundt. Når 



der er frost spilles der selvfølgelig ikke og mener når der er frost skulle der være forbud mod at spille overalt. 

Jeg mener denne tidlige lukning af banen og relativt sene åbning er forkert. Det er rigtig dårlige forudsætnin-

ger for eliteafdelingen hvilket også er tydligt når sæsonen starter og medlemmer som gerne vil spille året 

rundt tvinges til at køre til baner som tillader spil til greens. Det er også et meget dyrt kontingent hvis man 

kigger på antal mulige spilledage sammenlignet med klubber som F.eks holstebro, Sydthy Nordvestjysk m.fl. 

Jeg ser ingen saglig grund til at lukke banen det har jeg flere gange efterspurgt men uden held, jeg kan kigge 

på vores par 3 bane den er åben hele året og greens dernede er fuldt ud lige så gode som på 18 hullers ba-

nen.” 

Iflg. vedtægternes §. 12 er det bestyrelsen, der i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelsens indhold 

fastlægger de bestemmelser, der er nødvendige for spillets afvikling og ordenes opretholdelse, hvorfor An-

ders Hansen Skinhøjs henvendelse vil blive taget op og drøftet med medlemmerne under pkt. 9 – evt 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til, at pkt. blev udsat til under evt. Det var der ingen bemærkninger 

til.  

Dagsorden punkt 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er Georg Breddam, Carsten Stigaard, Peder Andreasen og Martin Nygaard. Alle modtager genvalg.  

Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater end de fire opstillede.  

Det var der ikke, og alle fire blev herefter genvalgt.  

Dagsorden punkt 8 – valg af revisor jfr. § 11: 

Bestyrelsen foreslog valg af Beirholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, 

og dirigenten konstaterede herefter, at Beirholm var valgt.  

Dagsorden punkt 9 – eventuelt: 

Her var som tidligere nævnt et forslag fra medlem Anders Hansen Skinhøj.  

Dirigenten gav ordet til Anders Hansen Skinhøj.  

Anders Hansen Skinhøj henviste til hans indlæg og fremførte yderligere hans ønske om, at vi kan spille på vo-
res greens hele året. Han ser en mulighed i flere greenfee gæster og er ærgerlig over, at han skal køre til an-
dre klubber og spille om vinteren. Han er helt indforstået med, at banen selvfølgelig skal være lukket ved 
frost.  
 
Carsten Stigaard redegjorde på bestyrelsens vegne om, hvordan vores ældre bane ikke har greens, der er 
opbygget, så de kan tåle brug om vinteren. Bestyrelsen har desuden en bekymring om, det kan betyde en 
kontingentstigning, da det vil give øget udgifter, og greenkeeperne ikke kan afspadsere henover vinteren. 
Desuden har vi har problemer med svamp på banen, og det bekymrer os, hvis vi skal bruge den hele året.  
  
Forslaget medførte en del debat, hvor Iver Lorentsen fortæller, at han spiller golf næsten hver dag i Lemvig 
Golfklub. Han oplever, at medlemmer fra Struer kommer til Lemvig, fordi deres egen bane er lukket.  
 



Herman Balle roser forslaget fra Anders, men fortæller, at vores bane dengang blev bygget som en fattig-
røvsbane for 1,5 millioner for 9 huller. Herman gætter på, at det kan man nok lave 2 huller for i dag. Men 
dengang brugte de den begrænsede viden og penge, som var til rådighed. Herman fortæller, at vores bane 
ikke er godt drænet, og vi skal virkelig passe på den. Herman supplerer med, at i Holstebro passer de på den 
Skovebane, de har og bruger Storå banen hele året.  
Kaj Gøtche supplerede med, at han i forbindelse med regionsgolf kan se, hvor flot vores bane står i starten af 
sæsonen, hvor f.eks. Skive var så kede af standen på deres bane efter vinterens brug. 
  
Anders fremførte, at han oplever, at det bliver lidt en skræmme kampagne mod hans forslag, men han synes, 
vi skal bruge det som et potentiale, og at vi sammen skal forsøge at finde ud af, hvordan vi kan gøre det her.  
 
Ved en håndsoprækning stemmer cirka lige mange for og i mod forslaget, og mange var neutrale.  
 
Formanden kommenterede, at bestyrelsen tager det fremførte med til efterretning. Der vil selvfølgelig 
komme en tilbagemelding. Bestyrelsen vil afdække, hvilke muligheder der kan være i tæt samarbejde med 
baneudvalget. Der vil måske også være behov for input fra en konsulent samt en beregning på, hvad det vil 
koste, at have banen åbnet i 12 måneder.  
  
Ejler Skov forslog, at hele hækken fjernes foran klubhuset og erstattes af et glas hegn. Både for udsigten og 
for læ. Måske det skal være i panserglas, så det ikke bliver ødelagt.  
 
Formanden takkede for forslaget og svarede, at der er fokus på bøgehækken og som nævnt i beretningen vil 
der allerede i starten af 2022 bliver fjernet en del af bøgehækken.  
 
Da der ikke var flere indlæg/spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet tilbage til Ulla 
Thygesen. Hun takkede Christian Nielsen for god ledelse af generalforsamlingen, og overrakte ham et par 
flasker vin som tak for indsatsen.  
 
Så var der kaffe og kringle og tid til hyggesnak.  
 
Vi ses snart på golfbanen.  
 
Referent: 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Ulla Thygesen 
 
 
 
Godkendt af dirigent Christian Nielsen 
 
 
Lemvig, den           /                 2022 
 
 
 
 



 


